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BOIP.
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11 mei 2020

Onder invloed van de in de Benelux-landen geldende maatschappelijke beperkingen in verband met het
coronavirus, heeft BOIP per 16 maart 2020 een algemeen uitstel van termijnen verleend. Zie hiertoe de
mededelingen van de Directeur-Generaal van 16 en 20 maart 2020.


Overwegende dat de vraag naar diensten bij BOIP (met name het aantal ontvangen merk- en
modelaanvragen, verrichte vernieuwingen en telefonische en geëmailde informatieverzoeken), een
omvang heeft die aantoont dat er veel activiteit is bij onze gebruikers;



Overwegende de situatie bij de andere officiële instanties op het gebied van intellectuele eigendom en
met name EUIPO en de nationale octrooibureaus van de Benelux-landen;



Overwegende het functioneren van het Benelux-Gerechtshof en met name de mogelijkheid om op de
normale wijze beroep aan te tekenen tegen beslissingen van BOIP;



Overwegende de stabiliteit van de gezondheids- en sociale maatregelen die de verschillende overheden
in de Benelux-landen gedurende enkele weken hebben opgelegd en, meer recentelijk, de versoepeling
van deze maatregelen met het oog op een geleidelijke terugkeer naar een normale situatie;



Overwegende dat BOIP in staat is om de continuïteit van zijn dienstverlening aan het publiek te
waarborgen, met name voor wat betreft de uitvoering van zijn administratieve en juridische taken;



Overwegende het buitengewone karakter van de maatregelen die BOIP op 16 en maart 2020 heeft
genomen en de noodzaak om, met het oog op het algemeen belang en de rechtszekerheid, de
toepassing van deze maatregelen zoveel mogelijk te beperken in tijd;

Heeft BOIP vastgesteld dat er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals
en andere ondernemers in de Benelux-landen. Daarom is BOIP op dit moment voornemens om 25 mei 2020 als
BAU-datum (zoals gedefinieerd in de Mededeling van de Directeur-Generaal van 20 maart 2020) te hanteren.
Dit voornemen zal enkel gevolg kunnen krijgen indien de hiervoor vastgestelde omstandigheden op 25 mei
2020 niet significant zijn veranderd, althans niet op een wijze die ertoe zouden kunnen leiden dat het werk van
alle belanghebbenden of BOIP wederom op negatieve wijze wordt beïnvloed. Aan deze mededeling kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend. Er is pas sprake van een rechtens vastgestelde BAU-datum nadat hierover
een nieuwe mededeling van de Directeur-Generaal is gepubliceerd.

